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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IN MEMORIAM Jan-Erik Lind, 29.9.1946 - 24.4.2018

Förra veckan nåddes förbundet av ett sorgebud. Jan-Erik Lind, en
sann trotjänare, gick bort den 24 april 2018. Han somnade in i
hemmet på Karperö i Korsholm. Där hade jag personligen glädjen
att få uppvakta honom på hans 70-årsdag för två år sedan.
Jan-Erik kom ut från Vasa Tekniska Läroanstalt 1970 och blev
samma år medlem i VBF och SBF (nuvarande SBIF). Som
medlem i förbundets styrelse har Jan-Erik suttit från 1997 ända till
sin död. Där har han ofta fungerat som första och andra vice
ordförande, och även under en kort period hoppat in som
förbundsordförande. I Byggnadskalenderns redaktion var Jan-Erik
verksam mellan 1997 och 2016. År 2016 utsåg förbundsmötet i
Björneborg Jan-Erik till hedersmedlem, vilket han även var i VBF.
Där fungerade han som sekreterare mellan 1978 och 1996 samt
ordförande från 1997 till 2016. Jan-Erik har även vid ett flertal
tillfällen representerat förbundet på Nordiskt Byggsymposium.
I yrkeslivet verkade Jan-Erik inom ett antal privata byggnadsfirmor
från sin dimission 1970 fram till 1974 då han anställdes som
biträdande byggnadsinspektör på Korsholms kommun. 1977
tillträdde han som ledande byggnadsinspektör och innehade
tjänsten ända till pensioneringen 2010.
Vila i frid Jan-Erik, du lämnar ett stort tomrum.
Begravningen sker i stillhet den 19.5.2018.
Text: Joakim Högström, Bild: Jari Kostiainen
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SBH
Hänt i föreningen
SBH hade sitt ordinarie vårmöte 19.4.2018 på Tekniska salarna, som avrundades med en bit mat och trevligt umgänge.
Vi tackar för en trevlig vår.

VBF
Hänt i föreningen
April månadsmöte hölls på Svenska klubben som finns beläget på Strandgatan i Vasa. Som gästföreläsare denna gång var
Jonas Vikström från Fidelix. Han berättade om deras intelligenta lösningar och styrningar för både egnahemshus och större
fastigheter. Vid månadsmötet, som även var vårmöte deltog 16 personer. I samband med mötet bjöds mötesdeltagarna på
kaffe och jägarsmörgås.
Kryss i kalendern
Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet i Finland r.f:s vårmöte i Vasa den 18 – 20 maj 2018. Vår förening firar
samtidigt vårt 90-års jubileum

VNB
Hänt i föreningen
VNB:s aprilmöte hölls denna gång i form av en exkursion till Nordbygg-mässan i Stockholm. Avfärd var det torsdagen den
12.4 och vi var tillbaka lördagen den 14.4 .
46 mässintresserade deltog. Av dessa var 8 byggmästare/ingenjörs studerande från Novia och 8 finska
byggmästare/ingenjörs studerande från H:fors. Researrangör var Frimans resor och vi hade Frimans buss med under hela
mässresan. Svante Bäckman såg igen en gång till att det fanns drickbart i bussen. Deltagarna tackar!

Kryss i kalendern
Inget möte i maj.
VNB, övriga SBIF o Förbundssekreteraren tillönskas en trevlig sommar.
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NÖB
Hänt i föreningen
NÖB höll månadsmöte den 26 april 2018 vid Alholmens Kraft. Vid månadsmötet deltog 15 medlemmar. De närvarande
medlemmarna från NÖB kunde efter att styrelsen informerat om besluten vid kvällens styrelsemöte, bada bastu och inta
jägarsmörgås med sallad. Det blev ett trevligt avslut på kvällen! Sjöbloms Gräv, genom Mats Sjöblom, stod som värd för
kvällens arrangemang. Ett stort tack riktas till värden för varmt bastubad och mycket god mat med dryck som kunde avnjutas!
Före månadsmötet höll styrelsen ett kort sammanträde.

Kryss i kalendern
Maj månadsmöte hålls den 24 maj 2018 kl.19:00 vid BTC ( Nautor ) Laukkogränd 3 68600 Jakobstad. Kom och bekanta er
med utbyggnadsarbeten vid BTC!

ÖNB
Hänt i föreningen
I april hade vi inget egentligt möte men 6 medlemmar deltog i VNB:s väl arrangerade resa till Nordbygg mässan i Stockholm.
Mässan var intressant och resan samt sällskapet ypperligt. ÖNB tackar VNB och Leo för resan.
Kryss i kalendern
Inget möte i maj.

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll sitt 4:e månadsmöte för året 17.4.2018. I mötet deltog 8 medlemmar. Efter mötet presenterade Byggnadsinspektör
Kenneth Koskinen ett utdrag ur reviderade byggbestämmelsesamlingen och lyfte fram de punkter som ändrat väsentligt.
Under föredraget bjöds vi på kaffe och smörgås. ÅBF tackar byggnadsinspektionen i Pargas.
Kryss i kalendern
ÅBF håller sitt nästa möte 15.5.2018 på Gåsholmen. Förutom månadsmöte står även vedhuggningstalko på programmet,
ta gärna yxa med. Föreningen bjuder på grillmat. Förhandsanmälningar tas emot av Bengt Cederlöf (0400-431 404).
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En parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp har tillsatts med tanke på
totalreformen av markanvändnings- och bygglagen
Pressmeddelande 25.4.2018 kl. 17.43
(http://www.ym.fi/sv-I/Markanvandning_och_byggande/En_parlamentarisk_uppfoljningsgrupp_och_(46639))

Miljöministeriet har i dag tillsatt en parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp med tanke på
beredningen av totalreformen av markanvändnings- och bygglagen.
Ordförande för den parlamentariska uppföljningsgruppen är bostads-, energi- och miljöminister Kimmo
Tiilikainen. I gruppen finns en medlem från varje parti som är representerat i riksdagen. Den parlamentariska
uppföljningsgruppen ska ta ställning till de huvudsakliga riktlinjerna för reformen, utvärdera beredningsarbetet
och främja en sådan dialog mellan framför allt de politiska aktörerna som gagnar reformen. Vice ordförande
för den parlamentariska uppföljningsgruppen är kanslichef Hannele Pokka från miljöministeriet.
Arbetsgruppen ska utifrån den parlamentariska uppföljningsgruppens riktlinjer utarbeta ett förslag till ny
markanvändnings- och bygglag. Arbetsgruppen ska bl.a. samordna arbetet och fastställda en tidsplan för det
samt svara för konsekvensbedömningen. Ordförande för arbetsgruppen är överdirektör Helena Säteri från
miljöministeriet och vice ordförande är professor Ari Ekroos från Aalto-universitetet. Professor Ekroos kommer
också att vara ordförande för det forum för intressegrupper som tillsätts i maj. Forumet har i uppgift att
säkerställa att det förs en bred dialog och att det finns expertis som kan anlitas fullt ut i reformarbetet.
Informationsunderlaget för lagreformen har utökats genom ett flertal bakgrundsutredningar och projekt,
idémöten på webben och seminarier. Den information som tagits fram under tjänstemannaberedningen har
sammanställts till ett diskussionsunderlag, vars utkast kan kommenteras fram till den 15 maj.
Markanvändnings- och bygglagen omfattar planering, byggande och användning av områden och byggnader.
Lagen trädde i kraft den 1 januari 2000, och har efter det ändrats flera gånger. Uppemot två tredjedelar av
lagens drygt 300 paragrafer har ändrats, lagts till eller upphävts. Under den tid lagen varit i kraft har det gjorts
många utredningar om hur lagen fungerar och hur den tillämpas.
Revideringen av markanvändnings- och bygglagen beräknas bli klar före mitten av nästa valperiod.

Jubilarer
75 år
Martin Forsman 03.05 VBF

50 år
Jan-Ole Enqvist 03.05 VBF
Kimmo Alexandersson 09.05 ÅBF

Ett stort grattis till er!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 31 maj.
Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna meddela er e-postadress till förbundssekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida.

Med vänlig hälsning

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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